
ER DU VORES NYE KOLLEGA?
KA Interiør søger produktionsmedarbejdere 

 
Da vi oplever stor efterspørgsel i øjeblikket på vores produkter i alle markeder, udvider vi med minimum to 
medarbejdere i vores produktion. Vi søger selvstændige, fleksible og kvalitetsbevidste medarbejdere, som 
sætter en ære i at levere på virksomhedens værdier hver dag.

Man får en meget varieret arbejdsdag, hvor opgaverne bliver endnu mere varieret med tiden, da dette er en 
forudsætning for, at virksomheden kan levere i god kvalitet og med kort gennemløbstid.

KVALIFIKATIONER
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, dog vil det være en klar fordel, hvis du er uddannet 
inden for møbel- eller træproduktion. Hvis du har arbejdet inden for branchen i min. fem år, er dette ligeledes 
en fordel.

Du har en klar personlig holdning til, at tingene skal være 100% i orden, og du arbejder for, at holdet klarer det 
godt, hvilket resulterer i, at der er en god stemning i dagligdagen.

SÆRLIGE FORHOLD
Vi ønsker at få stillingerne besat hurtigst muligt, men venter gerne på rette kandidat, så tøv ikke med at søge. 
Du bliver aflønnet efter lokalaftalen, og der er madordning inkluderet i lønnen. Derudover vil der være mulig-
hed for at få arbejdstøj efter to måneders ansættelse. 

KA INTERIØR SOM DIN NYE ARBEJDSPLADS
KA Interiør er en virksomhed med fart på. Vi vil udfordre dig både fagligt og personligt. Vi lægger stor vægt på et 
motiverende og positivt arbejdsmiljø med en åben omgangstone. Vi arbejder med frihed under ansvar og med 
stort fokus på de gode resultater.

HVORDAN SØGER DU?
Send din ansøgning og CV til HR@ka-as.dk. Du er ogås velkommen til at komme forbi med en fysisk ansøgning.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til ringe til vores værkfører Renaldes Levulis på tlf. 92 15 12 31.
Vi holder løbende samtaler. Tiltrædelse snarest muligt.

HVEM ER VI?
KA blev grundlagt i 1991 som en håndværksvirksomhed.
Siden er udviklingen gået stærkt, og i dag beskæftiger vi 90 medarbejdere. I virksomheden er der en uformel stemning med 
korte beslutningsprocesser og et godt sammenhold medarbejderne imellem. Der lægges vægt på gode medarbejderfor-
hold, hvorfor der bl.a. tilbydes pensionsordning, sundhedsforsikring, kantineordning og personaleforening.
KA er Nordens største private label producent af kundetilpassede skydedørsskabe. KA leverer primært til anerkendte for-
handlere i køkken-branchen samt byggemarkeder i Nordeuropa. Takket være en højteknologisk og effektiv produktion og 
især en dedikeret medarbejderstab, har KA markedets korteste leveringstid. 
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